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 تاسوِ تؼالی

 8/9/99   22خارج اصول حضرت استاد فرحانی )زیدعسه(     جلسه 

 در کالم امام در عرض واحد نیامکان امر به ضدموضوع کلی: مسأله ضد    موضوع جسئی: 

 

 در عزض ٍاحد يیاهکاى اهز به ضدبزرسی ًظزیه حضزت اهام در 

  خالصه هباحث گذشته

ػمل حاون است ٍ تزای حاون تَدى ػمل  تىالیف، در ٍادی اهتخالوزدین وِ تیاى در همذهِ ضطن حضزت اهام تَد ٍ ج تح

ٍ تیاى  آیذ السم هیتَاًذ هَلَی تاضذ ٍاال تسلسل  ًوی «اعیؼَا اهلل»در ٍادی اهتخال دٍ تیاى هْن ٍجَد دارد. یىی ایٌىِ 

ِ تایذ تز اهز ضاتغِ اهز هَلَی ایي است وسیزا دیگز ایٌىِ تایذ هخل احتیاط ارضاد تاضذ ٍاال ضاتغِ اهز هَلَی را ًذارد 

ٍ  ضَد غلّ آًچِ هتزتة هی «اعیؼَا اهلل»ضَد ٍ در  اس چیشی وِ تز هاهَرتِ هتزتة هی هَلَی یه چیشی هتزتة ضَد غیز

تز آًْا هتزتة هی آًچِ اس هػلحت ٍ حَاب هتزتة  چیشی غیز اس ٍغَم ٍ وذب ٍ غػة است ٍ تایذ آًْا اعاػت ضَد 

ضَد ووا ایٌىِ در اهز تِ احتیاط وِ هَلی گفت  تزتة ًویه هػالح تز اعیؼَا چیشی دیگزی غیز اس آىٍ  ٍجَد ًذارد ضَد

ِت ایي فاحتظ ارضاد ِت حىن ػمل است ٍ ػمل حاون تِ حسي احتیاط است ٍ فاحتظ ارضاد « اخَن دیٌه فاحتظ لذیٌه»

لىي احتیاط در هَارد هختلف احىام هختلف دارد هوىي است در ضثِْ تذٍیِ لثل اس دارد حسي احتیاط حىن ػملی 

احتیاط یه عَر تاضذ ٍ در ضثِْ تذٍیِ تؼذ اس فحع احتیاط تاس حسي داضتِ تاضذ هوىي است در ضثِْ همزٍى ِت  فحع

سَی فاحتظ هػلحت دیگزی  لی تزایلذیٌه ارضاد تِ حىن ػمل است ٍػلن اجوالی احتیاط ػمال السم تاضذ ٍ فاحتظ 

 ًذارد.ٍجَد ایي هَارد 

 وِ تَضیح آى گذضت. تزای تحج ارضادی تَدى هالن سَهی هغزح است وِ هسألِ لغَیت استالثتِ 

 عقلیٍ غیز هستقالت عقل عولی ٍ ًظزی ٍ هستقالت  بیي حاکویت عقلدر بحث  فزقعدم 

لثل اس ٍرٍد تِ تحج دٍ ًىتِ را تىویل وٌین. ًىتِ اٍل ایٌىِ در تحج هزتَط تِ احىام ػمل آلایاى یه تفىیىی هی وٌٌذ 

تیي ػمل ػولی ٍ ػمل ًظزی ٍ تیي هستمالت ػملیِ ٍ غیز هستمالت ػملیِ ٍ تایذ تزرسی وٌین ایي تَضیح ها تِ وجای ایي 

 تَضیح تیطتز ٍ تذوز تِ آى تْتز است.التالی تحج تَد لىي تحج هی خَرد ّز چٌذ در 

آلایاى یه تفىیىی تیي ػمل ًظزی ٍ ػمل ػولی دارًذ. درتارُ ػمل ػولی هطَْر هی گَیٌذ ػمل است ٍ اختالف تیي 

 ػمل ًظزی ٍ ػولی را در هذروات هی دادًذ. اگز هذرن یه اهز حمیمی ٍالؼی تَد ػمل ًظزی است ٍ اگز هذرن اس اهَر

 اػتثاری تَد هخل تایذ ّای ولی گفتِ ضذُ است وِ ػمل ػولی است. 
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اغغالح دیگزی ّن ٍجَد دارد وِ ّن در اغَل خَاًذین ٍ ّن استاد ها آیت اهلل جَادی آهلی لائل ّستٌذ وِ ػمل ػولی 

ن ٍ االرضاد فَْ توٌشِل ضیخ الزئیس اى هغلك االدرا  وٌٌذ در اغَل خَاًذین وِ گفتٌذ هي الؼجیة ها جاء را ارادُ هؼٌا هی

غاحة جاهغ السؼادُ خَاستِ تگَیذ وِ ػمل ػولی هجزی ارادُ در همام ػول است. تؼذ آلایاى گفتٌذ وِ « الوطیز الٌاغح

ایي تؼجة است ٍ ایي خزٍد اس اغغالح است. اضىال ًذارد وِ وسی خزٍد اس اغغالح وٌذ ٍ تگَیذ ػمل ػولی یؼٌی 

ادران را اًجام هی دّذ. خالغِ دٍ اغغالح است. هزاد اس ػمل ًظزی تِ اغغالح هطَْر  ارادُ ٍلی تگَیذ ػمل ًظزی وار

یؼٌی ادارن وٌٌذُ اهَر ٍالؼی ٍ هزاد اس ػمل ػولی یؼٌی ادارن وٌٌذُ اهَر اػتثاری ٍ لزاردادی وِ تِ تؼثیز ضْیذ هغْزی 

 د وِ هذرن ػمل هذرن ولیات است. ٍ ػالهِ عثاعثایی ّواى لزاردادّای حاتت ٍ تایذ ّای ولی وِ تِ ػمل تخَر

پس اختالف ػمل ػولی ٍ ًظزی در هذروات آًْا است ٍلی تحج ادران است یا ادارن ٍالؼیات ٍالؼیِ هخل ادران لَاًیي 

 تایذ ّای حاتت هخل حسي ػذل ٍ لثح ظلن. حمیمی ٍ ٍالؼی ػالن یا ادران 

گَیٌذ هستمالت ػملی در ٍالغ هذروات ػمل ػولی را  هیتزاساس ّویي اغغالح آلایاى در هستمالت ٍلتی ٍارد هی ضًَذ 

وٌٌذ وِ ػمل هستمل ِت ادران حسي ػذل ٍ لثح ظلن است ٍ تزاساس هستمالت ػملیِ وِ هذروات ػمل ػولیِ  تحج هی

ادران وزد حىن تِ الطزع،  ای تیي حىن ػمل ٍ حىن ضزع درست هی وٌٌذ وِ اگز ػمل حسي چیشی را ّستٌذ یه هالسهِ

در ایي چٌذ جلسِ تَضیحاتی تیاى ضذ وِ ادران هٌاط ٍالؼی تَسظ ػمل راُ ادران حىن ضزػی ٍ ارادُ هَلی  وِ لثال

 است وِ ایي را اس تاب واضفیت داًستین. 

در غیز هستمالت ػملیِ هی گَیٌذ غیز هستمالت هالسهاتی ّستٌذ ٍالؼیِ وِ ػمل ًظزی ادران هی وٌذ هخال اگز هالسهِ تیي 

وٌذ لذا فزق  سمَط اهز آى هَرد تحج ٍالغ ضَد ایي ادران یه چیش ٍالؼی است وِ ػمل ًظزی ادران هیاتیاى فؼلی تا 

تیي هستمالت ػملیِ ٍ غیز هستمالت ػملیِ وِ تِ اغغالح هحمك اغفْاًی تحج هالسهات ّستٌذ هاًٌذ هالسهِ تیي ٍجَب 

هز آى ػول وِ هذرن آى ػمل ًظزی است. یه ػول تا ٍجَب همذهات آى یا هالسهِ تیي اتیاى یه ػولی تا سمَط ا

ٍ یه هستمل داضتین وٌذ. پس یه ػمل ًظزی ٍ یه ػمل ػولی  هالسهِ یه اهز ٍالؼی است وِ ػمل ًظزی درن هی

وِ تحج هالسهات تَد ٍ داضتین ػملی وِ ػمل استمالل تِ ادارن آى در حسي ٍ لثح ػملی داضتِ تاضذ ٍ یه غیز هستمل 

  وزدین.فزق ّای ایٌْا را تیاى 

در تحج ها ّیچ تاحیزی ًذاضت لذا ها در تحج یه هخال هستمالت سدین ٍ یه هخال غیز هستمالت سدین. ٍلتی 

خَاستین حاون ضذى ػمل در ٍادی اهتخال را تحج وٌین گفتین وِ ایي حاون ضذى هی تَاًذ در ػالن هستمالت ػملیِ  هی

یاى وزدین وِ ٍلتی ػمل در ٍادی اهتخال است ٍ یه حىوی هغزح تاضذ ٍ ّیچ اضىالی ًذاضت تا ّویي حذ ٍسغی وِ ت
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وزد وِ ایي حىن تزای اهتخال وافی است اگز ضارع حىوی وٌذ ایي حىن اٍ ارضادی است خَاُ ارضاد تاضذ تا حذ ٍسظ 

لغَیت یا تا حذ ٍسظ تسلسل یا حذ ٍسظ ػذم تزتة چیشی تز اهز غیز آًچِ تز هاهَرتِ هتزتة است. در غیز هستمالت 

خال همذهِ ٍاجة را تیاى وزدین ٍ گفتین ٍلتی ػمل حىن هی وٌذ تِ حىوی وِ تزای اًثؼاث ػثذ وافی است آى هَلغ ه

ٍادی اهتخال ٍ وفایت حىن ػمل در ٍادی اهتخال  حىن ضارع ارضادی است تا حذ ٍسظ لغَیت یؼٌی هثٌای هسألِ ػمل در 

الت ػملی است وِ اس هذروات ػمل ػولی است یا در فضای تا هثادی هزتَعِ تفاٍتی ًذارد وِ ایي حىن در فضای هستم

غیز هستمل ػملی است وِ اس هذروات ػمل ًظزی است عثك هسله هطَْر وِ در جای خَدش ایٌْا تَضیح دادُ ضذُ 

است. پس چِ ایي تحج را تزگزداًین تِ هسألِ هذرن ػملی اس تاب ادران ػمل ػولی تز استمالل ػمل در ادران حسي 

حسي ػذل را ادارن ظلن ٍ تؼذ اس ایٌجا تگَیین وِ ها لائل تِ ادارن حسي ػذل ّستین ٍ سهاًی وِ ػمل  ػذل ٍ لثح

وٌٌذ ها در ایي هزحلِ تحج  وٌذ ٍ ادران هی وٌذ وِ ضارع ًیش ّویي عَر است تا ّواى هىاًیشی وِ هطَْر درن هی هی

زد ٍ ایي ادران وافی تَد تزای اًثؼاث ػثذ ضارع دیگز ًذارین تلىِ در ایي تحج دارین وِ اگز چٌیي ادراوی تحمك پیذا و

ًوی تَاًذ حىن هَلَی غادر وٌذ خَاُ ػذم حىن هَلَی تا حذ ٍسظ لغَیت تیاى وٌین ٍ خَاُ تا حذ ٍسظ تسلسل یا 

حذ ٍسظ سَم تیاى وٌین، لذا تؼثیز خَتی دارًذ ّن هزحَم هظفز ٍ هحمك خَئی ٍ ّن حضزت اهام وِ هٌاط یه چیش 

ٍادی اهتخال ػمل است ٍ حاون در ٍادی اهتخال ًوی است ّن  در هستمل ٍ ّن در غیز هستمل ٍ آى ایي است وِ حاون در 

تَاًذ غیز ػمل تاضذ تٌاتزایي ایي تَضیح تىویلی را اضافِ وزدین وِ در ایي تحج ها فزلی تیي ػمل ًظزی ٍ ػولی ٍ تیي 

 هستمل ٍ غیز هستمل ػملی ًیست.

ألِ رٍضي ضذ وِ تزای تحج اغَلی ها ایي سِ هسألِ وافی تَد ٍ ًطاى دادین وِ حاون در در ایي تخص تىلیف سِ هس

ٍادی اهتخال ػمل است ٍ ػمل تِ ػٌَاى حاون در ٍادی اهتخال ًظز دادُ است ٍ در ًظز ػمل حیج وطف ًیست تلىِ خَد 

اعات تیاى وزدین وِ آى رتغی ِت ػمل حاون است ٍ ضارع ًوی ضَد وِ حاون تاضذ لىي هىاًیشم وطف را ّن در ادران هٌ

 ایي تحج ها ًذارد. پس حیج واضفیت ػمل را اس حیج حاوویت ػمل جذا وزدین.

 اشکال به تقزیز کالم اهام تَسط آیت اهلل فاضل 

حضزت آیت اهلل فاضل در تمزیة والم حضزت استاد تشرگَار ها تا ایي سِ ًىتِ وِ تحلیل وزدین هؼلَم ضذ وِ فزهایص 

. ٍلتی هی گَیین ػمل حىن تِ لثح ػماب تال تیاى هی وٌذ تایذ رٍضي وٌین وِ ایي حىن ػمل در ٍادی تَد اهام ًالع

اهتخال است. ػمل در ٍادی اهتخال هی گَیذ ًوی ضَد ػماب تال تیاى وزد ٍ در ٍادی اهتخال هی گَیذ استحماق ػمَتت ٍ 

 ای دارد. هخَتت چِ ضاتغِ
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ٌاتزایي ًتیجِ تحج هادرست هی ضَد وِ ػمل درجایی وِ حاون است در ارادُ ٍ حىن وٌذ ت ضارع ّن در ایٌجا دخالت ًوی

وٌذ. تلِ آًجایی وِ ػمل هی تَاًذ تیایذ اس تاب واضفیت است، تٌاتزایي حك تا حضزت اهام  هَلی ٍ در دلیل دخالت ًوی

همیذ تِ لذرت ػملی وزدٍ   تَاى لذرت ػملی را اس تاب واضفیت ػمل دخالت در حىن ضزػی داد ٍ حىن را است ٍ ًوی

تَاى لذرت ػملی را اس تاب حاون ضذى ػمل دخالت تذّین ٍ اغل دخالت غلظ است. تا ایٌجا تحج همذهِ  ّوچٌیي ًوی

 . ضطن را توام وزدین ٍ تحج اغَلی ها در همذهِ ضطن ٍ تزتة ایٌجا توام است

 حاکن دیگزدخالت یک حاکن در حکن حاکن دیگز ٍ رعایت ضَابط  تکوله:

هی خَاّین اضافِ وٌین ٍ ایي تىولِ اس خَد اهام است ٍلی ًِ در ایٌجا ٍ آى  ای اس حضزت اهام تِ ایي تحج ها یه تىولِ

رٍین. حضزت اهام در  ایٌىِ آیا هؼمَل است وِ یه حاووی در حىن حاون دیگز دخالت وٌذ ٍ اس تحج ػمل تیزٍى هی

ست در هحیظ حاون تَاًذ در هحیظ حاون دیگز دخالت وٌذ تلىِ اگز خَا جای دیگز دارًذ وِ ًِ تٌْا یه حاووی ًوی

دیگزی حىن وٌذ تایذ ضَاتغی را رػایت وٌذ. الثتِ ایي دٍ هغلة هزتَط تِ تحج االى ها ًیست ٍ پزًٍذُ همذهِ ضطن 

 تستِ ضذ.

 بَدى دخالت یک حاکوی در اعتبار حاکن دیگزًهطلب اٍل: هعقَل 

 وٌذ وِ فزلی ًویتی هؼٌا است سیزا ّز هؼتثِزی، حاون تِ اػتثار خَد است ٍ  ن در اػتثار حاون دیگزیه حاودخالت 

حاووی وِ ٍلتی ػتثار است تلىِ تحج غزف ا تحج ها رتغی تِ هسله ػذلیِ ًذاردٍ ایي  ِ چیشی استاػتثار اٍ تاتغ چ

ضارع تاضذ تا هسله غیز  اػتثار اٍ تاتغ هػلحت ٍالؼیِ ًیست یا اگز ّن ایي هؼتثز اػتثار ٍجَب وٌذخَاّذ تضارع ًیست 

حىوی وٌذ  توا ایٌىِ هؼتثِز استؼیِ ًیست. پس اگز حاووی تخَاّذ خَاّذ حىن وٌذ لذا تاتغ هػلحت ٍال ػذلیِ هی

تَاًیذ تزای خَدتاى در ساسهاى خَدتاى اػتثارات هستملی داضتِ  ثار ایي هؼتثز دخالت وٌذ. ضوا هیتَاًذ در اػت وسی ًوی

ثار تاتغ هػلحت ٍالؼیِ تَاًیذ در اػتثار هؼتثز دیگز دخالت وٌیذ ٍلَ ایي اػت یي رتغی تِ ایي حاون ًذارد ٍ ًویتاضیذ ٍلی ا

ًثاضذ ٍ در ارادُ اٍ ّن ًوی تَاًیذ دخالت وٌیذ. ایي هؼتثز هی خَاّذ اػتثار وٌذ ٍ اػتثارش تاتغ ضَاتظ خَدش است. 

وٌٌذ ٍ حتی اگز در هحیظ ّای  وٌٌذ هاًٌذ غحت ضزب خوز را ٍ حتی هذح هی ٍلتی ػمالء یه هغلثی را اػتثار هی

ت اٍ را هسخزُ وٌٌذ ٍ هذهت وٌٌذ اگز ػمالء اػتثار وزدًذ غحت تذخیي ٍ غحت ػمالئی وسی هػزف ًىٌذ هوىي اس

ضزب خوز ٍ غحت تیغ رتَی را ّیچ اضىالی ًذارد. اگز ػمالء تِ غلظ اػتثار وزدًذ غحت یه فؼل ًاهطزٍع را هاًٌذ 

ر ٍرٍد تِ ایي اػتثار وٌذ ٍ وسی ًوی تَاًذ در هماتل ایي اػتثا ایي هغالثی وِ در تؼضی اس اسٌاد تیي الوللی هَجَد است

تگَیذ اػتثار ًىي. آى فزد در سیستن اػتثاری خَد اػتثار وزد خَاُ ایي اػتثار توا ّن ػمالء یا توا ّن ػادییي یا توا ّن 

اًفؼالییي است وِ در اسثاب اػتثارات ػمالئی تحج خَاّین وزد. ٍ ًطاى هی دّین وِ یىثار ایي اػتثار تِ ٍاسغِ یه ًَع 
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است ٍ گاّی تِ ٍاسغِ یه تػَر غلظ است ٍ گاّی تِ ٍاسغِ یه ًَع ػادت است ٍلی هي ًوی تَاى ٍارد ایي اًفؼال 

اػتثار ضَم لذا ّیچ هؼتثزی ًوی تَاًذ در اػتثار هؼتثز دیگز دخالت وٌذ ٍ ّز هؼتثزی در فضای ضَاتظ خَدش ٍ در 

ر هؼتثِز دیگز ضَد، تلِ اضىالی ًذارد وِ تِ آى هحیظ اػتثار خَدش هحتزم ٍ درست است ٍ وسی ًوی تَاًذ ٍارد اػتثا

تذوز اضتثاُ هٌطأ اػتثار را هی تَاى داد وِ اٍ خَدش اػتثارش را ػَؼ وٌذ ٍلی ایي حزف،  -اگز لاتل هذاوزُ تَد -هؼتثِز

تذوز حساب دیگزی است ٍ تِ هؼٌای ایي ًیست وِ یه هؼتثِزی در اػتثار هؼتثِز دیگز دخالت وزدُ است. هی ضَد تِ اٍ 

 داد وِ ضوا فىز وزدی در ایي اػتثار هػلحت است اگز ایي اػتثار تاتغ ایي ضَاتظ تاضذ. 

وٌذ سیزا اػتثار ّز حاووی تاتغ ضَاتظ  تٌاتزایي اگز ها اس ػمل ّن تگذرین ّیچ حاووی در حىن حاون دیگز دخالت ًوی

ت ٍ لذا اػتثار وزدُ است هخال هؼتثِز تػَر وزدُ خَد آى هؼتثِز است ٍ ایي هؼتثز تػَر وزدُ است ایي هسأِل تِ غالح اس

است وِ تذخیي تِ غالح اٍ است اػتثار وزدُ ٍ اگز تِ اٍ گفتِ ضَد وِ ػَارؼ دارد هی گَیذ هي هٌفؼت را تز ػَارؼ 

دّن. حذاوخز چیشی وِ ٍجَد دارد ایي است وِ یه وسی تذوز تذّذ وِ هٌطأ اػتثار غلظ است ٍ لذا هتفغي  تزجیح هی

 ٍ دست اس اػتثار خَدش تزدارد.ضَد 

 دٍم: رعایت ضَابط حاکن بز اعتبارات دیگزاىهطلب 

ای اػتثار خَدش را  َظف است تِ گًَِاگز وسی تخَاّذ در فضای اػتثار دیگزاى اػتثار خَدش را هغزح وٌذ اٍ ّن ه

اگز ضارع تخَاّذ لائل تِ حلیت تیغ ضَد ٍ وِ  وزدینتحج تیغ تیاى تحج  در تیاى وٌذ وِ ساسگار تا آى اػتثارات تاضذ لذا

ام تیغ را دارم اهضا را تِ وار تثزم وذ« احل اهلل الثیغ»اگز هي خَاستن  تایذ تا رػایت ضَاتظ ػمالئیِ تاضذ. ا اهضاء وٌذتیغ ر

اهضا وٌن  را تیغ خَدم تذاًن هي اگز رفتن در هحیظ ػمالء هجثَرم تیغ ػمالئی را «احل اهلل الثیغ»تَاًن هَضَع  ٌن. ًویو هی

ت. هي در هحیظ ػمالء تایذ اػتثار خَدم را ِت اس ئیاػتثار ػمال ء،اجارُ ػمالیا وِ ایي تیغ ػمالئی اػتثار ػمالئی است 

وٌن تِ هي راُ تذّذ ٍ ایي هسألِ فمظ در هؼاهالت ًیست ٍ لذا ٍلتی  ای تیاى وٌن وِ هحیغی وِ دارم تا آى وار هی گًَِ

 در آًجا هثاًی هختلف تَد. گفتین غالت تِ ػٌَاى یه تحخی در هَرد حمیمت ضزػیِ وزدین ٍارد الفاػ ػثادات ضذین یه

ػول خاظ هحذٍد تِ ضزع ها ًیست ٍ اس ضزایغ دیگز ّن ٍجَد داضتِ است در آى هحیظ ػمالئی اٍلیِ وِ عزف ها ادیاى 

گَیین فمظ هزاد دػا ًیست تلىِ ها یه ػول هخػَغی داضتین وِ اختالف آى  زاّیوی ّستٌذ وِ ٍلتی ها غالت هیات

غالتْای خَد ها ایي  وِ تیاى وزد وفایِ هزحَم آخًَذغالت تا غالت ها در تؼضی اس خػَغیات است ووا ایٌىِ در 

ػول  وٌین هی « غلّ»اػتثار ایٌجا هطىلی ًذارین سیزا در هحیظ ػمالئی وِ دارین لذا در همذار اختالف را تا ّن دارًذ، 

اػتثار وٌین  خَاستین ن؟ ػول هخػَغی تِ ًام غالت را هیوزدی هخػَظ ٍجَد داضتِ است ٍلی اگز ًثَد تایذ چىار هی
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ػول ػثادی تاضذ هخل حتی اگز ضَین  گزاى ٍلتی ٍارد هیفضای اػتثار دیوزدین. ها در  را لحاػ هی تایذ فضای اػتثارلذا ٍ 

تگَیین اس لثل تَدُ است هطىلی  تٌاتز ایٌىِ تگَیین وِ غالت دارای یه هاّیت جذیذ ٍ هختزَع است ٍلی اگز -غالت 

تِ ػٌَاى یه تایذ فضای اػتثار تیزًٍی را رػایت وٌین. ٍلتی تا تیغ  -ت ًذارین ٍلی اگز غالت یه هاّیت جذیذ اس

ذیذ را تِ ّوِ ضَاتظ خاظ خَدش وِ یه هاّیت ضزػی جضزػی هاّیت هختزع جذیذ تخَاّین وار وٌین یؼٌی تیغ 

تیغ را تزای  دارد حتی آًْایی وِ سیادی ن تِ آساًی اػتثار وٌین ٍ ایي ًىتِ در فمِ آحاریتَاً است تخَاّین اػتثار وٌین ًوی

افتاد ٍلتی  وزدیذ چِ اتفالی هی وزدًذ وِ ضوا ٍلتی ضه در چیشی هی وزدًذ ًِ هسثثات، تحج هی اسثاب ًاهگذاری هی

افتذ، ها در ّواى جا تحج دارین وِ ایي هسثة، چِ هسثثی است. ولوِ تیغ در  گفتٌذ ایي اتفاق ًوی وزدًذ هی هسثثی هی

چِ « اى الػالُ واًت ػلی الوَهٌیي واًت وتاتا هَلَتا»ثثی ٍ ولوِ غالت در آیِ چِ سثثی ٍ چِ هس« احل اهلل الثیغ»

 ّواٌّگ تاضذ. ضَد تایذ فضای اػتثار ضارع تا فضای اػتثار ػزف ٍ ػمالء  هی  ٍلتی تِ ػزف الماء غالتی است.

 تایذ حك ایي دخالت را تِ ضارع تذٌّذ؟ سَال: لثل اس رػایت ایي ضَاتظ ػمالء 

ها تا اػتثارات هختلف ٍ هؼتثزیي هختلف  ء هَرد لثَل است تِ ٍاسغِ ایٌىِ در تیي ػمالءجَاب: ظاّزا ایي در تیي ػمال

وٌن تایذ تاتغ ضاتغِ  اًذ وِ ایي ضاتغِ تایذ رػایت ضَد وِ ٍلتی هي دارم اػتثار هی وٌین ٍلی ایي را ّوِ پذیزفتِ وار هی

 وٌن. فضایی تاضذ وِ هي دارم تا آى وار هی

اگز هی دٍم ایٌىِ  ًىتِ دین: اٍل ایٌىِ ّیچ هؼتثزی ًوی تَاًذ در فضای هؼتثز دیگز دخالت وٌذ ٍپس دٍ ًىتِ را تیاى وز

خَاّذ اػتثار خَدش را ّن تیاى وٌذ تایذ در اػتثار خَدش تزای ایٌىِ ایي اػتثار احز داضتِ تاضذ فضای آى اػتثار ٍ هحیظ 

 را رػایت وٌذ.

عَائف هختلفی دارًذ هخال در ٌّذ یا صاپي  ّستٌذ ٍلی تؼضی اٍلات ػمالء ءٍلتی اػتثارات تؼضی اٍلات ػمالء تواّن ػمال

تواّن ػمالء ًیست، ٍلتی ایي گًَِ ضذ ضوا تزای دیگزاى اس خَد  ء  ّستیذ یا در غذر اسالم ّستیذ ٍ فضای ػمالئی، ػمال

حیَاًات در هحیظ ٌّذ، یه غیز ضارع اجاسُ اػتثار لائل ّستیذ. تزای خَدش هی تَاًذ اػتثار وٌذ ضوا تزای  ػمالء

وٌیذ ٍلی اگز  تَاًیذ اػتثار وٌیذ یا در هحیظ آسیای دٍر، یه ضَاتظ ػمالئی را در ارتثاعات اػتثار هی ضَاتغی را هی

خَاستیذ آًچِ در هحیظ ٌّذ اػتثار وزدیذ تثزیذ در هحیغی دیگزی اػتثار وٌیذ تایذ فضای آًجا را در ًظز تگیزیذ ٍ لثَل 

تثزی ٍ ّز حاووی اػتثار هی وٌذ ٍ ایي در لاًَى اٍل ها ّویطِ است. ٍلی آًچِ هسألِ است ایي است وِ دارین وِ ّز هؼ

وٌذ ٍ اگز وسی خَاست اػتثار وٌذ تزای ایٌىِ اػتثار اٍ احز وٌذ تایذ ضَاتظ آى  ًِ وسی در اػتثار هؼتثز دیگزی دخالت هی

ء تی رع تخَاّذ تیغ ضزػی را اهضا وٌذ ایي اهضااگز ضا «حل اهلل الثیغا»هحیظ را داضتِ تاضذ ِت تؼثیز اهام ٍ اوخز آلایاى در 
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لاًَى تِ ٍجَد هی  داًین چیست. ضارع تایذ تیغ ػزفی را اهضا وٌذ ٍ تا اهضاء تیغ ػزفی یه احز است تیغ ضزػی را ها ًوی

تؼذ هی آییذ خػَغیات خاظ خَدتاى را تاهمیذات ٍ هخػػات جذا وٌیذ آى اػتثار ػمالئیِ را  هی  آیذ وِ ضوا اهضاء

ت وٌیذ ٍ تؼذ تیغ ضزػی در خزٍجی ضىل هیگیزد ٍ ایي اػتثار است. ضارع ًِ تٌْا در اػتثار ػمالئی تیغ آًْا دخال هی

ٍ تا رػایت وزدُ است تیغ ػمالئیِ آًْا را ػٌَاى خَدش را در تیغ ضزػی تیاى وٌذ  تلىِ ٍلتی خَاستِ اػتثار ًىزدُ است

در ػثادات ّویي عَر است تٌاتز  س خػَغیات هسألِ را حل وزدُ است.سزی ایغ ػمالئی آًْا ٍ تؼذ تا تیاى یىاهضاء ت

تَدُ است ٍ اختالف ایي هاّیت ػثادی جذیذ تا  اس لثلایٌىِ تگَیین ػٌاٍیي ػثادات هختزع ضزع ها ّستٌذ ٍ اگز تگَیین 

تیاى وزدُ وِ احتوال ػمالئیِ ّن ّست  هزحَم آخًَذهاّیات لثلی هخل اختالف آًْا در ضزع خَد ها است ووا ایٌىِ 

 حساب دیگزی است. 

 اًبیاءاعتبارات ریشه یابی هٌشأ اعتبارات عقالئی در 

یؼٌی ایي تحخْایی وِ تیاى وزدم اس ًظز وثزا ّیچ  ّستٌذ  آخز: اگز ها لائل ضذین وِ هٌطأ اػتثارات ػمالئیِ خَد اًثیاء ًىتِ

ایي طأ ّوِ ٌههطىلی ًذارد ٍلی یه تحج غغزٍی ٍجَد دارد وِ تِ تحج ها هزتَط ًیست ٍ آى ایٌىِ اگز ها گفتین وِ 

گزدد تِ آى تػَری وِ ها اس اًساى هؼتثز ایٌْا تا  هیتز هغ تطزیحَسُ اػتثارات هَجَد در هجا ریطٍِ  هثاحج دیي است

تا تایذ همذاری جلَتز تزٍد اغَلی ها وٌین ٍ ایي تحج  . ها االى فؼال در فضاّای هطَْری تحج هیراٌّوایی ضارع دارین

اٍلیي اًساًی وِ لزار است پا تِ ػزغِ ن وِ تتَاًین ایي پزاًتش را تاس وٌین. اگز ها در تحج ّای اًساى ضٌاسی خَد گفتی

جاهؼِ تگذارد خلیفِ الْی است ٍ اٍ است وِ هی خَاّذ ضَاتظ اػتثار را ٍارد سًذگی اًساًی تىٌذ ٍ تِ تؼثیز ػالهِ 

ظ عثاعثایی خالفتی تزای یه هَجَدی تِ ًام اًساى تا چارچَتی وِ ایطاى در آیات سَرُ تمزُ تحلیل هیىٌٌذ وِ هسأِل فم

تِ آگاُ ضذى یه سزی اس هسائل تزًگزدد تلىِ یه جٌسی است وِ حػَل آى تزای غیز اًساى هحال است. ایٌىِ هي تیاى 

مل در حىن حاون دیگز دخالت ٍ ػوٌذ  حاون در حىن حاون دیگز دخالت ًویگفتین وزدم فؼال در فضای هطَْر تَد وِ 

توام ایي تحج ّا در  ضَاتظ فضای دیگز را رػایت وٌذ ٍ حاون اگز خَاست در فضای حاون دیگز ضَد تایذًوی وٌذ

یاًی تا چارچَب خالفت تِ سزاؽ تحج خَدهاى رفتین وِ خغاتات ضزػیِ را خغاتات ٍحفضای هطَْری است ٍلی اگز 

ار تسیار خَتی است وِ اهام وِ ایي وار تسی ستٍ رالی تز اس خغاب لاًًَیِ ػمالئی ا وِ حتی لَی تز وزدین اًساى تحلیل

ٍیا تؼضی اس ایي اًجام دادُ است ٍ در تمیِ تحج ّای ایطاى ّن خیلی احز هحسَسی ًذارد ٍ ایي هوىي است غغز

تؼذ فزهایص استادهاى آلای جَادی را تحلیل ٍ  وٌین در هَرد ایي هثاحج تحج هی اتجا وٌذ. فزدا همذاریهثاحج را ج

 وٌین. هی


